
ኣብ CAOMI ንዝርከቡ ትሕተ-ዕድመ ዚኸውን ሓበሬታ 
 

ንውሑዳት ኣዋርሕ ክትጸንሕሉ እትኽእሉ፡ ብCAOMI ናብ ዚጽዋዕ ማእከል መንበሪ-ኣባይቲ ከምእተመሓላለፉ 
ተገይሩ ኣሎ (ብመሰረት መዝታት ፈረንሳ፡ እንተበዝሐ ን3 ኣዋርሕ እዩ)። 
 
ኣብ ዝደለኽሙዎ ግዜ ሓዲግክሙዎ ኽትወጹ ትኽእሉ እኳ እንተኾነ፡ ንኸተዕርፉን ናብ ዩናይትድ ኪንግዶም 
(UK) ንኽትከዱ ወይ ኣብ ፈረንሳ ንኽትጸሑ ሕጋዊ መስርሓት ንኽትጅምሩን ኣብዚ ማእከል ክትጸንሑ 
ቅቡል ምኽንያታት እዩ። 
 
ፈረንሳ፡ ናብ ዩናይትድ ኪንግዶም ክኸዱ ዝደልዩ ሰባት ንዘቕርብዎ ጠለባት ትምርምር። ሰብ-መዚ ብሪጣንያ 
ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ይህቡ። ኲነታትኩም፡ ኣብቲ እትጸንሕሉ ማእከላት ከምዝጽናዕ ኪኸውን እዩ። 
ናብ ዩናይትድ ኪንግዶም ንምኻድ ዝቐረበ ኲሉ ጠለባት፡ ተቐባልነት ይረክብ ማለት ግን ኣይኮነን። 
 
እቶም ኣብ ፈረንሳ ክቕመጡ ዝደልዩ ሰባት (ወይ ናብ ዩናይትድ ኪንግዶም ንኽኸዱ ዘይተፈቕደሎም ሰባት)፡ 
ኣብ ኲነታት ሓደጋ ንዝርከቡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ንኣሽቱ መንእሰያት (ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ 
ትሕቲ ጸግዒ/ናብዮት ወለዶም ዘየለዉ ንኣሽቱ መንእሰያት) ብሰብ-መዚ ፈረንሳ ንዝውሃብ ጸግዒ ክረኽቡ 
ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ « ጸግዒ ቆልዑ » ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
 
ንትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝውሃብ ጸግዒ ንኽትረኽቡ፡ ነቲ ብኣገልግሎታት ጸግዒ ቆልዑ 
(« Aide sociale à l'enfance »፡ASE) ወይ ኣብ ASE ዝሰርሓ ማሕበራት) ዚውሃብ ሕቶታት 
ክትምልስዎ ኽትግደዱ ኢኹም . 
 
ASE፡ ክፋል መንግስቲ ፈረንሳ ኣይኮነን፣ ክፋል ናይ département (ሓንቲ ካብተን ንፈረንሳ ዘቖማ 100 
ናእሽቱ ግዝኣታት) ግን እዩ። ASE፡ ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑን ኣብ ፈረንሳ ድማ ንበይንኹም 
ከምዘለኹምን ከረጋግጽ እዩ። ዕድሜኹም ዜርኢ ዝኾነ ወረቐት መንነት ወይ ወረቐት ምስክር ወሊድ 
እንተልይኩም፡ ንASE ከተርእዩ ይግባእ። ካብ ሃገርኩም ዝመጸ ሓቀኛ ወረቓቕቲ ምዃኑ፡ ASE ከረጋግጽ 
ምዃኑ ኽትፈልጡ ኣለኩም! 
 
ዝኾነ ወረቓቕቲ እንተዘይብልኩም (ወይ እንተኣጥፊእክሙዎ)፡ ጸገም የብሉን። ASE፡ ክንደይ ዕድመ 
ከምዝገበርኩም ክሓተኩም እዩ፣ ብዛዕባ ስድራኹም ዚምልከት ሕቶታት (ወለድኹም ብህይወት እንተልዮም፡ 
ኣበይ ይቕመጡ ከምዘለዉ፡ ኣሕዋትን ኣሓትን እንተለውኹም፡ ዕድሚኦም)፣ ኣብ ሃገርኩም ዝነበረኩም ናብራ 
(ትምህርቲ፡ ስራሕ) ከምኡውን ንምንታይ ንሃገርኩም ሓድኩም ወጺእኩም (ሓደጋ፡ ጸገማት ስድራ፡ ዝሓሸ 
መነባብሮ ክህልወኩም እንተኾይኑ) ክሓተኩም እዩ። ክንዲ ዝኸኣልክሙዎ ሓበሬታ ብምሃብ ነዚ ሕቶታት 
ክምትምለሱ ይግባእ። 
 
ASE፡ ትሕቲ ዕድመ ምዃንኩም እንተፈሊጡ፡ ጉዳይኩም፡ ክሳዕ 18 ዓመት እትመልኡ ኣበይ ኽትቕመጡ 
ከምዘለኹምን መን ከምዝኣልየኩምን ውሳኔ ናብ ዚህብ ዳኛ ቆልዑ (« juge des enfants ») ክልኣኽ 
እዩ።  ድሕሪ'ዚ፡ ኣብ CAOMI ኣይክትጸንሑን ኢኹም። ካብቲ ሕጂ እትቕመጥሉ ዘለኹም ቦታ ኣብ 
እተፈልየ département ናብ ዝርከብ መጽለሊ ASE ክትመሓላለፉ ኢኹም። እዚ፡ ሓያለ ኣዋርሕ ኪወስድ 
ይኽእል እዩ። 
 
እዚ ግን ASE፡ ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑ ምዘይኣምን እዩ። 
ASE፡ ኣብ ዕድሜኹም ክጠራጠርን ዕድሜኹም ድማ ልዕሊ 18 ዓመት ከምዝኾነ ክሓስብን ተኽእሎ ኣሎ። 
ናብ ማእከል ዓበይቲ ኽትከዱ ከምዘለኩም ኣብዚ እዋን'ዚ ክሕብርኹም ተኽእሎ ኣሎ። ከምዚ ነገር ኣብ 
ዘጋጥመኩም እዋን፡ ብሰራሕተኛ ASE እተፈረመ ናይ ጽሑፍ ውሳኔ ንኽህብኹም ክትሓቱ ኣለኩም። ASE፡ 
ኣብ ዕድሜኹም ጌጋ ፈጺሙ ኢልኩም ትሓስቡ እንተዄንኩም፡ ዳኛ ቆልዑ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ፍሉይ ዳኛ 
(« juge des enfants ») ሕቶ ይግባይ ኸተቕርቡ ንኽትክእሉ እዩ። እዚ ዳኛ'ዚ፡ ኣብ ጸግዒ ቆልዑ ጥራይ 
ዚሰርሕ እዩ። ንዓኹም ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ፣ ኽቐጽዓኩም ኣይኮነን ኣብኡ ስለዘሎ፥ ASE ጌጋ 
ከምዝፈጸመን ዕድሜኹም ድማ ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑን ንምሕባር ደብዳቤ ንምጽሓፍ ብፍጹም ክትስከፉ 
የብልኩምን። 



 
ናብ ዳኛ ኣብ ዚጽሓፍ ደብዳቤ ሓገዝ ንኽትረኽቡ፡ ንዝከታተለኩም  éducateur ወይ éducatrice 
(መምህር) ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። éducateur ወይ éducatrice፡ ንዓኹም ክሕግዘኩም ኣብ ዘይደልየሉ 
እዋን፡ ብ07.62.48.22.07 ገይርኩም ናባና ደውሉ። ነዚ ደብዳቤ ኣብ ምጽሓፍ ዝሕግዘኩም ካልእ ሰብ 
ንኽንረኽበልኩም ክንጽዕር ኢና። ድሕሪኡ፡ እቲ « juge des enfants »፡ ናብኡ ብምምጻእ ንኽትረኽብዎ 
ክዕድመኩም እዩ። ኲነታትኩም ንዕኡ ኽትገልጽሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንዳኛ ንኽትረኽቡ ኣብ እትኸድሉ 
እዋን፡ ናጻ ሓገዝ ካብ ጠበቓ ንኽትረኽቡ መሰል ኣለኩም። 
 
ብሰንኪ ሓደጋ (ሓደጋ መከራ፡ ኲናት፡ ስግኣት ወይ ዝኾነ ካልእ ምኽንያት) ንሃገርኩም ሓዲግኩም 
ዝወጻእኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ክትሓቱ መሰል ኣለኩም። ሕቶ ዑቕባ፡ ካብ ጸግዒ ቆልዑ 
እተፈልየ እዩ፣ ኣብ ሓደ ግዜ ድማ ጸግዒ ቆልዑ ከምኡውን ዑቕባ ኽትረኽቡ ተኽእሎ ኣሎ። ሕቶ ዑቕባ 
ንኸተቕርቡ፡ ናብቲ ንሓተትቲ-ዑቕባ ዚቕበል ቦታ መቐበሊ (« plateforme d'accueil pour 
demandeurs d'asile ») ኽትከዱ ኣለኩም። ኣብ ነፍስወከፍ département፡ ቦታ መቐበሊ ይርከብ እዩ። 
ዑቕባ ኽትሓቱ ከምዝደለኹም ንéducateurs oይ éducatrices ክትሕብሩ የድልየኩም እዩ። ኣብቲ 
ዘለኽሙዎ ማእከል ዝሕግዘኩም ዝኾነ ሰብ እንተዘይብልኩም፡ ብ07.62.48.22.07 ገይርኩም ክትድውሉልና 
ትኽእሉ ኢኹም። 
 
እቲ እተቕርብዎ ሕቶ ዑቕባ፡ ብሰብ-መዚ ፈረንሳ ኪምርመር እዩ፣ ኣብ ዩናይትድ ኪንግዶም ስድራ 
እንተልይኩም ኽትሕብሩ ይግባእ። ዩናይትድ ኪንግዶም፡ ናብቲ ስድራኹም ናብ ዘለዎ ቦታ ንኽትከዱ 
ንኸተፍቅደልኩምን ሕቶ ዑቕባኹም ኣብኡ ንኽምርመርን፡ ፈረንሳ ክትሓትት እያ። 
 
ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነቲ ናብ 6 ቛንቋታት እተተርጐመ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ሓበሬታ፡ 
ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ኣብዚ ኣድራሻ www.gisti.org/asile-en-france ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
እዚ ሓበሬታ፡ ብGISTI (www.gisti.org) et Infomie (www.infomie.net ) ኣብ ሕዳር 2016 
እተዋህበ እዩ። 
 

ኣውቶቡሳት ካብ ካያስ (Calais) ኣብ እተበገሳሉ እዋን፡ ኣብቲ መዓስከር ዝሓገዛኹም 
ማሕበራት፡ እዚኣ ቊጽሪ ተሌፎን 07.62.48.22.07 ዘለዎ ወረቐት ሂበናኹም እየን። 
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